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De afgelopen weken werd het al aangekondigd en nu is het dan zover
dat in Ledeacker de werkzaamheden aan de N602 beginnen. Omdat
aannemer Infrascoop in Wanroij nog bezig is met de afrondende
werkzaamheden, is dit bedrijf in de week van 5 tot en met 9 november
op twee locaties aan de slag.
In Wanroij wordt nog steeds gewerkt tussen de afslag Lindenlaan en de
komgrens in de Molenstraat. Verkeer vanuit Wanroij kan doorrijden tot
de kruising Molenstraat/Lindenlaan. De verkeersmaatregelen blijven
ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen week. Dat wil zeggen dat in
de Molenstraat tot aan de volledige afzetting uitsluitend lokaal
bestemmingsverkeer en verkeer van hulpdiensten wordt toegestaan.
Vanuit de richting Ledeacker is de Molenstraat ter hoogte van de
komgrens Wanroij volledig dicht, inclusief de kruising van de Molenstraat
met Bus.
Vanaf woensdag 7 november beginnen de werkzaamheden aan de
N602 in Ledeacker, ter plaatse Dorpsstraat geheten. Het eerste werkvak
is het gedeelte vanaf de kruising Hoenderstraat tot de kruising Vrijstraat.
De kruising met de Hoenderstraat is dicht, de kruising Vrijstraat is wel open
voor verkeer. Binnen de afzetting wordt er ruimte voor de hulpdiensten
gecreëerd om doorgang te krijgen. Dit is reeds met de betreffende
partijen besproken.
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Vanwege de reconstructiewerkzaamheden aan de N602 in Ledeacker
wordt de Dorpsstraat tussen de afslag Hoenderstraat en afslag Vrijstraat
vanaf 5 november afgesloten.
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Aanspreekpunt tijdens
de uitvoering van de
reconstructie N602
Heeft u vragen over de uitvoering
van het project reconstructie N602,
stuur dan een e-mail naar
vragen@n602.nl.
U ontvangt dan zo snel als mogelijk
een reactie. Voor dringende
vragen kunt u contact opnemen
met onze gemeentelijke
toezichthouder:
.

Hay Schattevoet
T. 06 21869585
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Reconstructie van N602 in Ledeacker
gaat op 7 november van start
De werkzaamheden aan de N602 in Ledeacker beginnen op
woensdag 7 november. Omdat de aannemer op dat moment ook
nog in Wanroij aan het werk is, moet het verkeer in deze fase
rekening houden met een gecombineerde afzetting en omleiding.
Aanvankelijk zouden de werkzaamheden in Ledeacker na de
bouwvak beginnen, echter door het extra werk in Wanroij – onder
meer vanwege de aanleg van hemelwaterriool - kan Infrascoop
nu pas in Ledeacker aan de slag. Ook in Ledeacker zal de
aannemer langer bezig zijn vanwege de aanleg van nieuw
hemelwaterriool. Het gaat om 1000 meter in de Dorpsstraat en
respectievelijk 65 en 50 meter in de beide aftakkingen naar
Stippent.
Startpunt
Op 7 november begint de aannemer aan de noordzijde van
Ledeacker ter hoogte van de kruising Dorpsstraat / Hoenderstraat
en werkt zo successievelijk richting Sint Anthonis, waar de
reconstructie naadloos wordt doorgetrokken tot het eindpunt bij
de turborotonde.
In Ledeacker werkt de aannemer in afgesloten werkvakken van
150 tot 200 meter, mede ten behoeve van de bereikbaarheid voor
het bestemmingsverkeer. Net als bij de werkzaamheden in Wanroij
geldt voor het doorgaande verkeer de grote omleiding via de
Middenpeelweg.
Reconstructie
De reconstructie van de N602 omvat de totale vernieuwing van de
bestrating van het 8 km lange traject tussen de turborotonde bij
Sint Anthonis en de grens met de gemeente Mill en Sint Hubert.
Dankzij de inbreng van werkgroepen in Sint Anthonis, Ledeacker
en Wanroij zijn ook aanpassingen doorgevoerd aan de pleinen,
het straatmeubilair en het openbaar groen. Om overtollig water
tijdens hoosbuien beter te kunnen verwerken, wordt in de drie
dorpen in totaal ruim 1.600 meter nieuw hemelwaterriool
aangelegd.

Nadat in het voorjaar het kerkplein en schoolplein in Ledeacker
volledig werden heringericht, wordt nu een begin gemaakt met
de reconstructie van de Dorpsstraat.
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Startmoment glasvezel nadert snel
Het duurt niet lang meer dat iedereen in de gemeente Sint Anthonis
die gebruik wil maken van glasvezel deze mogelijkheid krijgt. De
kabelleggers van Spie zijn momenteel bezig met de laatste loodjes
en het startmoment voor activering van het glasvezelnet is hee l
nabij.
Begin september werd in Boxmeer de City PoP geplaatst. Dit is de
hoofdcentrale via welke ook het net in Sint Anthonis wordt gevoed.
Eerder waren in de gemeente Sint Anthonis al 2 Area PoP’s ofwel
verdeelstations geplaatst: aan Den Hoek in Sint Anthonis en aan het
Paddenpaadje in Wanroij. Via deze beide verdeelstations kunnen
alle particulieren en bedrijven in de gemeente Sint Anthonis die dat
wensen gebruik maken van glasvezel.
De hoofdcentrale in Boxmeer wordt via een hoofdleiding
aangesloten op het reeds operatieve glasvezelnetwerk van de
gemeente Boekel. Hiervoor is een buis gelegd tussen Venhorst en
Boxmeer. Een laatste klus is het doortrekken van de buis onder de
snelweg A73 door. Daarvoor wordt op 5 en 6 november een boring
gemaakt. Wanneer deze gereed
is kunnen de reeds eerder
.
gelegde buizen aan beide zijden van de A73 worden ge koppeld
en de glasvezelkabels in de buizen worden geblazen.
Op 12 november is de kabel tussen Venhorst en de City PoP in
Boxmeer gereed, evenals de retourkabel tussen Boxmeer en de
Area PoP in St Anthonis. Vanaf dat moment kan de eerste aansluiting
worden geactiveerd en kan dus de eerste bewoner in Sint Anthonis
gebruik maken van zijn glasvezelaansluiting. Exploitant E-Fiber zal het
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Ongeveer één week na de afronding in Sint Anthonis is de
verbinding tussen de Area Pop’s van Anthonis en Wanroij klaar.
Klanten binnen de gemeente die een abonnement hebben
afgesloten met een van de serviceproviders krijgen vervolgens op
afspraak een actieve aansluiting. Gemiddeld zit er twee weken
tussen het maken van de huisaansluiting en de activatie van de
glasvezelaansluiting.
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